REGULAMIN IMPREZY "MEGAzlot 2009"
Miejsce: Parking CH „Ogrody", wiata w parku „Bażantarnia”
Termin: 19 lipca 2009
Godziny: 9.30-15.30 oraz 16.00-20.00
1. Osoby przebywające na terenie zlotu zobowiązane są zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
2. Osoby uczestniczące w zlocie zobowiązane są do przestrzegania regulaminu imprezy.
3. Osobom przebywającym na terenie zlotu zabrania się w szczególności wnoszenia na
jej teren broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów
wybuchowych, pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych.
4. Osoby poruszające się pojazdami na terenie zlotu zobowiązane są do przestrzegania zasad
ruchu drogowego i do wykonywania poleceń organizatorów oraz służ porządkowych.
5. Służby porządkowe - policja i straż miejska są uprawnione do:
• Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
• Przeglądania zawartości bagażu, odzieży i wnętrza pojazdów osób w przypadku
podejrzenia, że osoby te posiadają przedmioty wymienione w pkt.3
• W przypadku zakłócania porządku publicznego służby porządkowe i organizatorzy
wezwą te osoby do opuszczenia terenu zlotu
• Ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a
także chronionego mienia
6. Czynności wymienione w pkt. 5 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej
naruszający ludzką godność oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku, do której zostały
podjęte.
7. Osobom przebywającym na terenie zlotu zabrania się wkraczania na obszar, na którym
odbywają się konkurencje sportowe, sprawnościowe oraz pokazy z użyciem pojazdów.
8. Służby porządkowe zobowiązane są do:
• Usunięcia z miejsca zlotu osoby, która swoim zachowaniem zakłóca imprezę.
9. Każda osoba, która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa pociągnięta zostanie do
odpowiedzialności karnej.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu zlotu przez służby porządkowe i
przedstawicieli organizatora każdej osoby, która nie stosuje się do
powyższych zasad i przepisów lub, której obecność na terenie zlotu jest lub mogłaby z różnych
powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia.
11. Osoby wchodzące na teren zlotu winny zapoznać się z w/w regulaminem i akceptować
przepisy porządkowe dotyczące tego terenu. Wejście na teren zlotu oznacza
automatycznie bezwzględną akceptację tych przepisów. Przyklejenie naklejki zlotowej na
samochód oznacza automatyczne podporządkowanie się regulaminowi MEGAzlotu.
12. Odpowiedzialność za ewentualnie powstałe szkody ponosi sprawca.

www.MEGAzlot.ELBLAG.com.pl

